
ALAFORS. I Ales ung-
domsfullmäktige sitter 
många ungdomar 
som vill vara med och 
påverka. 

Det är tonåringar 
som insett att om man 
vill förändra något så 
räcker det inte bara 
med att klaga – man 
måste agera också.

– Nu när jag varit med 
i ungdomsfullmäktige 
vet jag varför saker är 
som de är. Jag har fått 
bättre förståelse för 
politik, säger Daniel 
Andersson som går i 
nian på Himlaskolan i 
Alafors.

Daniel Andersson och Gillis 
Nielsen sitter i ungdoms-
fullmäktige för Himlasko-
lan. I ungdomsfullmäktige 
sitter en eller två represen-
tanter från alla niondeklasser i 
kommunen. Fullmäktige träf-
fas en gång under hösten då 
eleverna ställer interpellatio-
ner och lägger motioner till 
kommunfullmäktige. Sedan 
hålls ytterligare ett fullmäkti-
ge under våren där politiker-
na ger svar.

– Vi vet ju inte hur stort 
allvar politikerna tar på det vi 
har fört fram, men de bemöt-
te oss bra under mötet i höstas 
i alla fall, berättar Daniel An-
dersson.

Ungdomsfullmäktige har 
i tidigare artiklar i Alekuri-
ren fått kritik för att vara ett 
spel för gallerierna där ung-
domarnas motioner får avslag 
och de får inte påverka något. 
Den bilden känner Gillis och 
Daniel inte helt igen.

– Det är mycket prat om 
pengar. Nu förstår jag varför 
politikerna gör som de gör 
och det är självklart att de 
måste prioritera rätt, fortsät-

ter Daniel och menar att det 
är viktigt att inte bara klaga på 
hur dåligt allt är utan faktiskt 
försöka göra något åt saken 
också.

Ungdomsfullmäktige
Nästa ungdomsfullmäktige 
hålls i april. Då ska politiker-
na svara på frågor och motio-
ner som rör bland annat skol-
maten, klotterväggar, hjälm-
skåp och skönare soffor. De 
flesta frågor som ungdomar-
na tar upp rör praktiska saker. 
Mer övergripande, såsom ex-
empelvis hur skolan fungerar, 
kommer sällan upp.

– Sådana saker tar vi upp i 

elevrådet och direkt med lä-
rarna, berättar Gillis Nielsen. 
Om politikerna frågat oss hur 
de mer övergripande sakerna 
fungerar tror jag att det hade 
varit lättare för oss att hitta 
vad som kan göras bättre.

Intresserad som liten
Både Gillis och Daniel har ett 
intresse för samhällsfrågor.

– Mina kompisar är helt 
ointresserade av politik, säger 
Gillis. Men jag har varit in-
tresserad sedan jag var liten.

– Jag är inte jätteintresse-
rad men om man jämför med 
de andra i skolan så är jag det, 
säger Daniel. Det som lockar 

dem med att sitta i elevrådet 
och ungdomsfullmäktige är 
att veta vad som händer och 
varför. Men bilden av politi-
ker är ganska mörk:

– Tjötiga gubbar, säger 
Gillis.

– Det är inte direkt några 
man tycker bra om eftersom 
de får ta skulden för allt som 
inte är bra, resonerar Daniel.

Hur ska politiker göra 
för att förbättra sitt rykte 
bland ungdomar?

– Ge bättre förklaringar 
och förklara varför. Jag och 
Gillis får ju svar på våra frågor 
men det får inte de som inte 
är engagerade på samma sätt, 
säger Daniel.

Hur ska de politiska par-
tierna göra för att få in fler 
unga som är engagerade?

– De bör kunna komma ut 
till oss och få oss att komma 
till dem, säger Daniel. 

Killarna är nöjda med 
kommunens ungdomssats-
ningar. Men det är inte bara 
de frågor som rör just ung-
domar som de är intresserade 
av. De tycker till exempel att 
det är viktigt att öka integra-
tionen i kommunen. Många 
invandare hamnar i de södra 
delarna, Nödinge, Bohus och 
Surte och det skapar en del 
slitningar mellan kommun-
delarna. Miljön är en annan 
fråga som blir allt viktigare.

– Jag blir mer och mer 
intresserad av miljöfrågor. 
Många ungdomar känner att 
de vill göra något åt proble-
men men många struntar i det 
och är lata, säger Daniel.

Kan ni tänka er att hålla 
på med politik när ni blir 
vuxna?

– Kanske i kommunfull-
mäktige som fritidpolitiker, 
säger Gillis.

– Men inte på heltid, fort-
sätter Daniel. Det finns in-
tressen som är roligare.
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Att påverka kräver ansvar
– Gillis och Daniel agerar istället för att klaga

Gillis Nielsen och Daniel Andersson, Himlaskolan, är med i både elevråd och ungdomsfullmäktige. De vill gärna vara med och bestämma och har insett att det 
gäller att ta ansvar i samhället om man vill förbättra det.                 Foto: Allan Karlsson

Skatteverkets expedition i Rosenlund stänger den 5 mars.
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Del 4 i artikelserien "Den politiska 
återväxten". Nästa vecka: "Hur funge-
rar integrationen i kommunpolitiken?"
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